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Benvolgudes famílies: 

 

Tenim moltes ganes de retrobar-nos un curs més amb molta il·lusió.  

Com ja sabeu, aquest any serà un curs diferent a causa de la situació de pandèmia que estem vivint, però 

intentarem treballar de valent per tal de buscar el benestar de tothom.   

Com cada curs, us fem arribar aquestes informacions d’inici de curs: 

 

Aquest curs iniciem un nou projecte, amb nous reptes, nous objectius i molt entusiasme. Tenim molta il·lusió 

d’iniciar aquest camí aprenent, provant, reflexionant, avaluant i compartint, dinamitzant-lo perquè tots i totes 

construïm l’escola que volem. L’equip que aquest curs inicia aquesta nova aventura som: 

 

 

Aquest curs iniciem una nova organització de les aules, ja que ens distribuirem per COMUNITATS 

D’APRENENTATGE: LA DELS PETITS (P3, P4 I P5), LA DELS MITJANS (1r, 2n i 3r) I LA DELS GRANS (4t, 5è i 6è).  
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ASPECTES BÀSICS 
 

Els dos objectius que ens proposem assolir com a centre són: 

 

1. Potenciar la lectura a l’escola, fent que la literatura impregni les aules i sigui un motor important 

d’aprenentatge i nous coneixements a partir d’experiències emocionants.   

a. Portar a terme el projecte de biblioteca (amb la col·laboració de les famílies), creació d’espais de 

biblioteca a l’aula, fomentar converses literàries a l’aula, dinamització de jocs mensuals per part 

de la comissió de la biblioteca, entre d’altres.  

2. Reflexionar vers la mirada del professorat cap a l’infant tenint en compte els seus interessos i les seves 

motivacions. 

a. Iniciació d’un canvi metodològic que s’adapti a les necessitats de la societat actual, caminant cap 

a una educació emocionant, amb sentit, propera als infants i on aquests tinguin un paper 

important de decisió, compromís i responsabilitat.  

b. Reflexió i avaluació constant del claustre per buscar el model que més s’adapti als nostres 

infants.    

 

 

ASPECTES GENERALS DE FUNCIONAMENT 

 

Aquest any i de manera excepcional, hem de seguir el Pla de Reobertura que es va elaborar a partir de les 

necessitats de salut actuals i que han provocat una adaptació de les mesures de l’escola totalment necessàries. 

(En el document adjunt a aquest correu electrònic trobareu les pautes i les informacions excepcionals que s’han 

d’aplicar a partir d’aquest curs a l’escola) 

 

MOLT IMPORTANT! 

 

 Les entrades i les sortides al centre seran esglaonades i amb diferents entrades:  

 

 

CURS - NIVELL - GRUP TIPUS D’ACCÉS  HORA D’ENTRADA I DE SORTIDA  

P3 Porta principal i rampa 

 

Entrada 9:10h. 

 

Sortida migdia 12:40h 

 

Entrada migdia 15:10h  

 

Sortida 16:40h.  

P4 Porta mestres i escala 

 

P5 Porta cotxes i escala 
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1r Porta mestres i escala 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

2n Porta mestres i escala 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

3r Porta cotxes i escala 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

4t Porta cotxes i escala 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

5è A Porta principal i rampa 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

5è B Porta principal i rampa 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

6è Porta principal i rampa 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 16:30h.  

5è CRESPINELL Porta principal i rampa 

(Amb mascareta) 

Entrada 9:00h.  

Sortida 17:00h. 

                                                

Tant en el cas de les entrades com en les sortides us demanem que respecteu al màxim l´horari, 

per tal de poder garantir  el pla de reobertura adjunt. 

  

Els  alumnes que per algun  motiu hagin  d’arribar tard  o sortir abans de l´ 

escola, hauran de portar una autorització signada pel pare/mare que 

justifiqui el retard o l’absència. Els alumnes en aquesta situació seran 

avisats o conduits a l’aula per personal del centre i no pels pares o 

acompanyants, per tal de no interferir en el bon funcionament de la classe. 

 

Informacions que cal destacar:  

Els únics infants que podran ser acompanyats (PER UNA PERSONA) fins a l’entrada de l’aula seran els nens i 

nenes de P3.  

Els altres infants hauran d’entrar per les portes indicades a la graella anterior i anar al lloc de trobada 

corresponent (que es trobarà senyalitzat al pati).  

Les sortides es realitzaran de la mateixa manera.  

 

En cap cas es deixarà sortir  sol/a a un/a alumne/a dins de l’horari lectiu o de menjador encara que sigui per un 

motiu justificat. Caldrà que el vingui a buscar un adult autoritzat! 
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Seguint els criteris del departament d’educació, els alumnes de 3r no podran sortir sols de l’escola, si els 

pares, mares o tutors no han complimentat i signat degudament  l’autorització. 

 (podeu trobar-la al web de l’escola)  

 

 

MATERIALS I ALTRES 

 

Degut a la realitat del curs actual, com no sabem si es podran realitzar les sortides i activitats habituals, a més de 

comprendre la situació de crisi social que estem patint, hem decidit disminuir una mica la quota mensual a 25€.  

 

Seguint el mètode utilitzat el curs anterior i que va tenir una bona valoració per part de les famílies, els 

pagaments es faran mitjançant l’aplicació de “TPVescola”. 

 

En cas que es puguin realitzar les sortides previstes, si el vostre fill/a no la realitza, s’haurà d’avisar a la tutora o 

al tutor amb un mínim d’una setmana d’antelació i us retornarem els diners corresponents. 

 

 Si no pot realitzar la sortida el mateix dia a causa de malaltia o altra incidència, també us retornarem els diners 

però una part anirà per cobrir despeses d´autocar i  acompanyants. 

 

PROTOCOL COVID-19:  

 MATERIAL COMUNITAT PETITS: cada nen/a tindrà una safata amb el material que serà d’ús 

individual i serà proporcionat per l’escola. 

 MATERIAL COMUNITAT MITJANS: cada nen/a tindrà un estoig amb el material que serà d’ús 

individual i serà proporcionat per l’escola. Els alumnes de tercer hauran de portar una 

calculadora i un pen-drive, els infants de quart les tenen del curs anterior. LA FLAUTA NO CAL 

COMPRAR-LA, serà proveïda per l’escola. 

 MATERIAL COMUNITAT GRANS: cada nen/a tindrà el seu estoig personal amb el material que 

serà d’ús individual. També hauran de portar una carpeta amb separadors. 

A cada aula hi haurà material específic com: arxivadors, tisores, regles, coles, silicones líquides, 

etiquetes, compassos, transportadors d’angles, etc. (aquest material serà desinfectat després de cada 

ús).  

Els llibres de text que s’utilitzin aquest curs es repartiran a les aules. 

A més a més, les quotes de material es destinaran als següents conceptes:  

 Celebració de festes: Sant Jordi, Carnestoltes, Castanyada, fi de curs, Nadal, tallers,  etc. 

 Sortides: activitats, tallers, transports, acompanyants, etc. 



 5 

 Materials diversos: fulls, colors, llapis, retoladors, pintures, ceres, arxivadors.../ fotocòpies, material de 

dossiers / materials corresponents a les diferents especialitats/ ... 

 

És necessari que cada infant porti la seva:  

 

  

 

 

CANTIMPLORA O AMPOLLA D’AIGUA 

MASCARETA  

BOSSA DE ROBA, CAPSETA, ETC.. PER 

GUARDAR LA MASCARETA. 

(en cas necessari) 

 

     

 

MOLT IMPORTANT!  

TOT MARCAT AMB EL NOM, SI US PLAU! 

 

 

BATES I ROBA D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 

Pel que fa a les bates, és obligatori portar-ne fins a P5, l’hauran de portar neta cada dilluns o quan la mestra ho 

cregui necessari. 

 

A tots els cursos s’ aconsella (i és molt recomanable) portar una bata o una samarreta vella per a l’hora de 

plàstica. El model és a elecció de les famílies.  

 

Per fer educació física és necessari venir amb la roba i el calçat adequat, que tant pot ser el del centre o el que 

cadascú vulgui o tingui. Qui vulgui comprar el xandall de l’escola que es posi en contacte amb l’AFA.   

 

 

MENJADOR 

 

El servei de menjador començarà el 14 de setembre (excepte P3, que començarà el 18 de setembre i P4 el dia 16 

de setembre).   

 

Els alumnes d’Educació Infantil han de portar un joc de llençols (mida bressol) per fer les migdiades. Més 

endavant es demanarà una manteta.  
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Per últim, recordem que no és pot fer ús de dispositius mòbils i/o “smartwatch” per part dels alumnes en tot 

el recinte escolar, a excepció que es realitzi una activitat pedagògica a l’aula i que estigui autoritzada per part 

dels mestres.  

Si algun alumne fa ús d’algun d’aquests aparells dins de l’escola, se li agafarà i quedarà custodiat per l’escola 

fins que el pare o mare vingui a recollir-lo. Si algun alumne/a porta mòbil ha d’estar apagat i a dins la motxilla. 

          

 

Terrassa, 04/09/2020 

CLAUSTRE I EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA LANASPA 

 

“Tots junts sortirem endavant” 


